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PETUNJUK UMUM 

1. Sebelum mengerjakan soal,telitilah 

kelengkapan nomor dalam berkas soal 

ini. Tes Kemampuan Dasar Sains dan 

Teknologi (TKD Saintek) terdiri dari 

atas 60 soal dari 4 (empat) bidang studi, 

yaitu 15 soal MAT IPA, 15 soal Fisika, 

15 soal Kimia dan 15 soal Biologi.  

2. Bacalah dengan cermat aturan dan tata 

cara menjawab setiap tipe soal. 

3. Tulislah jawaban anda pada Lembar 

Kerja Komputer (LJK) yang tersedia 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

4. Anda dapat menggunakan bagian yang 

kosong dalam berkas soal untuk 

keperluan corat-coret. JANGAN 

menggunakan lembar LJK untuk corat-

coret. 

5. Selama ujian berlangsung, Anda tidak 

diperkenankan menggunakan alat hitung 

dalam segala bentuk. 

6. Selama ujian berlangsung, Anda tidak 

diperkenankan menggunakan alat 

komunikasi dalam segala bentuk. 

7. Selama ujian berlangsung, Anda tidak 

diperkenankan bertanya atau meminta 

penjelasan kepada siapapun tentang soal-

soal ujian, termasuk kepada pengawas 

ujian. 

8. Selama ujian berlangsung, Anda tidak 

diperkenankan keluar masuk ruang ujian. 

9. Waktu ujian disediakan adalah 105 

menit. 
10. Harap diperhatika agar Lembar Kerja 

Komputer (LJK) tidak kotor, tidak 

terlipat, tidak basah, tidak robek. 

11. Setelah ujian selesai, Anda diminta tetap 

duduk sampai pengawas selesai 

mengumpulkan lembar jawaban ujian. 

Anda diperkenankan keluar ruang 

setelah mendapat isyarat dari pengawas 

meninggalkan ruang. 

12. Jawaban yang benar diberi skor +1, salah 

0 atau tidak diisi 0. 

13. Penilaian didasarkan atas perolehan skor 

pada setiap mata pelajaran. Oleh sebab 

itu, Anda jangan hanya menekankan 

pada mata pelajaran tertentu (tidak ada 

mata pelajaran yang diabaikan). 

14. Kode naskah ini: 01 (tertulis kode 

naskah soal)

 

PETUNJUK KHUSUS 

PETUNJUK A: Pilih jawaban yang paling benar (A,B,C,D, atau E) 

PETUNJUK B: Soal terdiri atas tiga bagian, yaitu PERTANYAAN, SEBAB dan ALASAN yang  

disusun secara berurutan. Pilihlah :  

a. Jika pernyataan benar,alasan benar,keduanya menunjukkan hubungan sebab 

akibat. 

b. Jika pernyataan benar,alasan benar,tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan 

sebab akibat. 

c. Jika pernyataan benar, alasan salah 

d. Jika pernyataan salah, alasan benar 

e. Jika pernyataan dan alasan, keduanya salah 

 

PETUNJUK C: Pilihlah 

 

a. Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 

b. Jika jawaban (1) dan (3) benar 

c. Jika jawaban (2) dan (4) benar 

d. Jika jawaban (4) saja yang benar 

e. Jika semua jawaban benar 
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a. 
𝜋2+2

4
 

b. 
𝜋2−2

4
 

c. 
𝜋2+3

8
 

d. 
𝜋2−3

8
 

e. 
𝜋2−1

4
 

 

2. Jika 𝑓(𝑥) = √
1+𝑠𝑖𝑛2𝑥

1−𝑠𝑖𝑛2𝑥
  maka 𝑓 ( 𝜋 )′ = ⋯. 

a. - 2 

b. - 1 

c. 0 

d. 1 

e. 2 

 

3. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2𝑥2 + 𝑥 − 4√2𝑥2 + 𝑥 + 4 < 1  

adalah … . 

a. { 𝑥 |−3
1

2
 < 𝑥 < 3, 𝑥 𝜖 𝑅 } 

b. { 𝑥 |−1 < 𝑥 < 5, 𝑥 𝜖 𝑅 } 

c. { 𝑥 |𝑥 > −3
1

2
 < 3, 𝑥 𝜖 𝑅 } 

d. { 𝑥 |−3
1

2
 ≤ 𝑥 ≤ 3, 𝑥 𝜖 𝑅 } 

e. { 𝑥 | − 1 ≤ 𝑥 ≤ 5, 𝑥 𝜖 𝑅 } 

 

4. Diketahui 𝑎 = 3𝑖 − 2𝑗 + 𝑘 dan 𝑏 = 2𝑖 + 𝑚𝑗 + 2𝑘. Jika panjang proyeksi 𝑎 pada 𝑏 =
1

2
|𝑏|, maka harga 𝑚 = . . . . . 

a. 1 + √3 atau 1 − √3 

b. −2 + 2√3 atau  - 2 − 2√3 

c. 2 + 2√3 atau 2 − 2√3 

d. −4 + 4√3 atau −4 − 4√3 

e. 4√3 atau −4√3 

 

5. Nilai 





3

0
22

22

x

xsinx
dx = ... 

a. 2 

b. 1 
c. 0 
d. 1 
e. 2 
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6.  Nilai dari 3. 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐220𝑜 −  𝑠𝑒𝑐220𝑜 + 64 𝑠𝑖𝑛220𝑜 = …. 

a. 8 

b. 12 

c. 24 

d. 32 

e. 36 

 

7. Diketahui matriks 𝐴 = (
2 5
1 3

) dan matriks 𝐵 = (
3 −5

−1 2
). Garis m dengan persamaan 𝑥 +

𝑦 − 2 = 0 ditransformasi dengan suatu transformasi yang  sesuai dengan matriks A, 

kemudian diteruskan dengan transformasi yang sesuai dengan matriks B.  

Persamaan dari bayangan dari garis m adalah . . . . . 

a. 2𝑥 − 𝑦 + 4 = 0 

b. 𝑥 + 𝑦 − 5 = 0 

c. 𝑥 − 2𝑦 + 4 = 0 

d. 𝑥 + 𝑦 − 2 = 0 

e. 𝑥 + 𝑦 − 4 = 0 

 

8. Kubus ABCD.EFGH.  Titik P tengah BF. Titik R pusat ABCD dimana AB = 3 Jarak R ke 

bidang EGP adalah …. 

        a.  3
2

3
     d.  6

2

1
 

        b.   6      e.  62  

        c.  3 

 

9. Sebuah lingkaran  03)5()1(222  ymxmyx  berjari-jari 4.  

Nilai m yang memenuhi adalah …. 

        a.  -2     d.  2  

        b.  -1     e.   3 

        c.   1 

 

10. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 + 8𝑥 dan 𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 

adalah . . . satuan luas. 

a. 11
1

6
 

b. 11
1

2
 

c. 11
5

6
 

d. 12
1

6
 

e. 12
5

6
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11. Jika 
2log2𝑥−2 log 𝑥 < 6

2𝑥(2𝑥 − 1) ≥ 2𝑥+3 − 8
} maka harga x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut 

adalah . . . . . 

a. 
1

4
≤ 𝑥 < 8 

b. 𝑥 ≤ 0 atau 𝑥 > 3 

c. 3 ≤ 𝑥 < 8 

d. 0 < 𝑥 ≤
1

4
 

e. 0 ≤ 𝑥 < 3 

 

12. Persamaan garis singgung di titik belok pada kurva  823 23  xxxy  adalah …. 

a.  x + y = 6    d.  x + y = 9 

b.  x + y = 7    e.  x + y = 10 

c.  x + y = 8 

 

13. Suku banyak 𝑥5 + 𝑝𝑥4 + 𝑞𝑥3 − 14𝑥2 + 28𝑥 − 25 habis dibagi oleh  𝑥2 − 2𝑥 + 1, maka 

nilai 𝑝 − 𝑞= . .  . . 

a. -80 

b. 10 

c. 80 

d. -10 

e. -35 

14. Kubus ABCD.EFGH. AB=6cm.P di tengah BF, sin ∠(𝐸𝐺𝑃, 𝐴𝐵𝐶𝐷) = … 

a. 
1

3
√3 

b. 
1

3
√6 

c. 
1

5
√5 

d. 
1

2
√5 

e. 
1

2
√6 

15. Dalam kelas XII IPA 1 terdiri dari 40 siswa terdapat 30 siswa yang gemar Fisika dan 20 

siswa gemar Matematika. Dalam kelas XII IPA 2 terdiri dari 40 siswa terdapat 25 siswa 

gemar Fisika dan 35 siswa gemar Matematika.  Setiap anak di kelas sekurang-kurangnya 

menyukai salah satu pelajaran baik Fisika maupun Matematika. Di lapangan terdapat 

semua siswa kelas XII IPA 1 dan XII IPA 2. Jika di lapangan dipilih 1 orang yang hanya 

gemar Fisika, maka peluang anak itu berasal dari kelas XII IPA 2 adalah …. 

a. 1/2 

b. 1/3 

c. 1/4 

d. 1/5 

e. 1/6 
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16. Sebuah benda bermassa m diikat dengan tali sepajang L. Ujung tali yang lain diikatkan ke penggantung.
Tali dilepaskan dari posisi tali mendatar seperti gambar berikut.

Pada titik sejauh x di bawah penggantungnya terdapat paku sehingga tali tersangkut kemudian benda
bergerak pada lintasan dengan jari-jari lebih kecil. Agar benda dapat bergerak satu lingkaran penuh maka
nilai x harus sebesar.....

(a) 1
2L

(b) 3
4L

(c) 2
3L

(d) 3
5L

(e) 1
5L

17. Lima resistor dirangkai dengan tiga baterai seperti gambar berikut.

Beda potensial antara titik ab adalah sebesar.....

(a) 2 2
3 V

(b) 3 1
3 V

(c) 3 2
3 V

(d) 4 1
3 V

(e) 4 2
3 V

18. Satu mol gas ideal menempati suatu silinder berpengisap tanpa gesekan, mula-mula mempunyai suhu T .
Gas tersebut kemudian dipanaskan pada tekanan konstan sehingga volumenya menjadi 4 kali lebih besar.
Bila R adalah tetapan gas universal, maka besarnya usaha yang telah dilakukan oleh gas pada proses
tersebut adalah. . . .

(a) 2RT

021-29336036 / 0816950875 4 www.wardayacollege.com
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(b) 3RT

(c) 4RT

(d) 5RT

(e) 6RT

19. Partikel elementer memiliki energi diam E0MeV dan energi totalnya E MeV. Jika c adalah kelajuan cahaya
dalam ruang hampa maka:

1. kelajuan elektron adalah c
(
1−

(
E0

E

)2) 1
2

.

2. momentum linier

(
E2−E2

0

) 1
2

c .

3. energi kinetiknya E − E0.

4. beda potensial yang diperlukan untuk mempercepatnya dari keadaan diam adalah (E − E0)× 106Volt.

Pernyataan yang benar adalah....

(a) 1 dan 2

(b) 1, 3 dan 4

(c) 1, 2 dan 3

(d) 2, 3 dan 4

(e) 1,2,3 dan 4

20. Pada gerak harmonis selalu ada perbandingan yang tetap antara

1. massa dan periode

2. kecepatan dan percepatan

3. perpindahan dan kecepatan

4. perpindahan dan percepatan

Pernyataan yang benar adalah.....

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

(e) semua benar

21. Pada saat Bumi berada di titik terjauhnya dengan Matahari, Bumi bergerak dengan kecepatan linier
sebesar v. Kecepatan Bumi saat Bumi berada di titik terdekatnya, jika jarak terdekatnya 0,0064 kali
dibandingkan titik terjauhnya adalah sebesar... .

(a) 0,0064 v

(b) 0,08 v

(c) 0,125 v

(d) 1,25 v

(e) 12,5 v

22. Sebuah bola pejal bermassa m dan berjari-jari R bergerak dari ketinggian h seperti gambar berikut.

021-29336036 / 0816950875 5 www.wardayacollege.com
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Jika bola menggelinding tanpa slip maka ketinggian minimal h agar bola sampai di B adalah sebesar....

(a) 25,35 m

(b) 31,25 m

(c) 43,75 m

(d) 51,25 m

(e) 53,25 m

23. Ba-137 melepaskan foton sinar gamma 0,66 MeV dalam transisi internalnya. Energi kinetik pentalan atom
tersebut sekitar . . . eV

(a) 0,14 eV

(b) 1,46 eV

(c) 3,45 eV

(d) 5,56 eV

(e) 10,6 eV

24. Bumi sering dilanda angin matahari. Angin ini terdiri dari partikel-partikel yang berupa ion-ion hydrogen
yang bermassa 1, 67 × 10−27kg. Pada 1 meter kubik angin matahari terdapat sekitar 1, 5 × 106 ion
yang bergerak dengan kecepatan 4 × 105 m/s. Jika dianggap ketika terjadi tumbukan ion-ion menempel
dipermukaan seluas 1,5 m2di suatu satelit yang terletak di atas permukaan bumi dan menghadap ke arah
angin matahari itu, maka besar gaya yang dialami permukaan tersebut adalah ...

(a) 1, 51× 10−10 N

(b) 2, 51× 10−10 N

(c) 3, 15× 10−10 N

(d) 4, 15× 10−10 N

(e) 5, 15× 10−10 N

25. Dua buah gelombang merambat dengan persamaan:

y1 = 15 sin
[
2π

(
800t− x

40,1

)]
y2 = 15 sin

[
2π

(
802t− x

40,0

)]
dengan y dalam cm dan t dalam sekon, maka cepat rambat gelombang dan layangan yang terjadi tiap
detik adalah ...

021-29336036 / 0816950875 6 www.wardayacollege.com
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(a) 640 m/s dan 2 layangan tiap detik

(b) 320 m/s dan 2 layangan tiap detik

(c) 640 m/s dan 4 layangan tiap detik

(d) 320 m/s dan 4 layangan tiap detik

(e) 320 m/s dan 1 layangan tiap detik

26. Sebuah batangan gelas yang memiliki panjang 1 m dijepit ditengahnya, terdengar frekuensi sebesar 2000
Hz ketika batang tersebut digosok longitudinal. Jika massa jenis gelas 2,5 g/cm3. Maka modulus Young
batang gelas ini adalah ...

(a) 5× 1010 N/m2

(b) 4× 1010 N/m2

(c) 3× 1010 N/m2

(d) 2× 1010 N/m2

(e) 1× 1010 N/m2

27. Intan selalu tampak berkilauan, jika dipotong-potong sedemikian rupapun intan tetap berkilau. Intensitas
(terang) cahaya yang keluar dari intan (masuk ke mata) sama dengan intensitas cahaya yang masuk ke
intan

Sebab

pada intan terjadi pemantulan sebagian

(a) Pernyataan benar, sebab benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat

(b) Pernyataan benar, sebab benar dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat

(c) Pernyataan benar dan sebab salah

(d) Pernyatan salah dan sebab benar

(e) Pernyataan salah dan sebab salah

28. Pada pipa gelas silinder diberikan pemberat lalu dimasukkan ke dalam air sehingga hampir tenggelam

seluruhnya, kemudian silinder dimasukkan ke dalam asam belerang
(
ρ = 1, 2 g/cm

3
)
sehingga terangkat

naik. Jarak antara ujung atas dan titik yang terletak di permukaan asam belerang dibagi dalam 10 bagian
yang sama dan diteruskan ke bawah. Setelah itu silinder dicelupkan ke dalam air garam, ternyata silinder
tenggelam sampai garis 6. Dari keterangan di atas didapatkan massa jenis air garam sebesar ...

(a) 1,1 g/cm
3

(b) 1,2 g/cm
3

(c) 1,3 g/cm
3

(d) 1,4 g/cm
3

(e) 1,5 g/cm
3

29. Penyebab dari gelombang elektromaknetik tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet
adalah karena gelombang elektromagnetik ...

(a) memiliki amplitudo besar dan frekuensi tinggi

(b) tidak bermassa dan tidak bermuatan listrik

(c) tidak bermassa dan muatan kecil

(d) memiliki kecepatan tinggi dengan frekuensi besar

(e) tidak bermuatan

021-29336036 / 0816950875 7 www.wardayacollege.com
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30. Terdapat suatu muatan titik yang melalui garis pada titik P dan Q. Jika diketahui jarak P dan Q adalah
x meter, potensial P (Vp) dikurangi potensial Q (VQ) adalah −V volt (Vp < VQ). Elektron dengan massa
m kg dan muatan q coulomb) dilepas dari titik P, maka elektron itu ...

(1) bergerak dengan lintasan lurus

(2) mendapat tambahan energi qV joule

(3) mempunyai besar kecepatan akhir
√

2qV
m m/s

(4) mempunyai percepatan qV
mx m/s2

31. Butiran CaCO3 yang terlarut dalam air menyebabkan ....

(a) peningkatan derajat ionisasi air

(b) harga Kw berkurang

(c) harga Kw bertambah

(d) OHberkurang

(e) OHbertambah

32. Etanol merupakan senyawa yang mudah terbakar. Dalam laboratorium, etanol seringkali dijadikan bahan
bakar pada lampu spirtus. Jika dalam lampu spirtus, sebanyak 1.84 gram etanol terbakar dan panas yang
dihasilkan digunakan untuk memanaskan air sebanyak 500 mL menyebabkan suhu air meningkat sebesar
6.4oC. E�siensi kalor pada proses pemanasan tersebut adalah .... (Ar H = 1; C = 12; O = 16)

C2H5OH = 227kJ.mol1 ;

CO2 (g) = 393,5 kJ.mol1 ;

H2O(g)= 242 kJ.mol1 ;

kalor jenis air = 4,18 Jg1K1 ;

(a) 24%

(b) 25%

(c) 26%

(d) 27%

(e) 28%

33. Dalam elektrolisis larutan AgNO3 (aq), sebanyak 0,54 g Ag diendapkan setelah dialirkan arus 0,5 A.
Manakah yang benar: (Ar Ag: 108 g/mol)

(1) di katoda terjadi endapan Ag(s)

(2) di anoda terjadi gas O2

(3) endapan di atas terjadi setelah arus dialirkan selama 965 detik

(4) dibutuhkan 50 mL larutan NaOH 0.1 M untuk menetralkan larutannya

34. Berikut adalah data percobaan penentuan laju reaksi :

percobaan ke konsentrasi awal NOCl (M) Laju awal (M/L)

1 0,3 3.60× 10−6

2 0,6 3.55× 10−6

3 0,9 3.64× 10−6

2NOCl(g) ↔ 2NO(g) + Cl2(g)

Orde reaksi terhadap NOCl adalah. . . .

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

(e) 4

021-29336036 / 0816950875 8 www.wardayacollege.com
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35. Sebanyak 25 mL etilamina 0,1 M (C2H5NH2, Kb = 5.6× 10−4) dititrasi dengan HCI 0,1 M. Pernyataan
yang benar untuk larutan hasil titrasi setelah penambahan 10 mL HCI adalah ... .

(a) [H3O
+] > 10−7

(b) Terbentuk larutan bu�er yang bersifat asam

(c) [C2H5NH2] > [C2H5NH
+
3 ]

(d) [OH−] = [C2H5NH
+
3 ]

(e) Jumlah ion Cl−< 0,1 mmol

36. Kelarutan PbSO4 dalam air adalah 1.4× 10�4 M pada suhu 30◦C. Bila dilarutkan dalam K2SO4 0,05 M,
maka kelarutan PbSO4 menjadi . . . .

(a) 1.0× 10−8M

(b) 0.2× 10−6 M

(c) 0.4× 10−6 M

(d) 1.2× 10−5M

(e) 1.4× 10−4 M

37. Senyawa yang tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen antar sesama molekulnya ialah . . .

(1) metanol

(2) dietil eter

(3) asam asetat

(4) asetaldehida

38. Hidroilis dATP (adenosin trifosfat) akan menghasilkan nukleosida deoksiadenosin dan 3 molekul fosfat

SEBAB

dATP merupakan asam nukleat

39. Sebanyak x molekul asam amino Alanin (H2NCH(CH3)COOH) mengalami polimerisasi kondensasi
membentuk senyawa polipeptida ( Mr polipeptida = 1864). Maka besarnya x adalah...

(a) 27

(b) 26

(c) 24

(d) 22

(e) 20

40. Larutan MgCl2 di elektrolisis menggunakan elektroda Pt dengan arus 4 A. Apabila elektrolisis tersebut
dilakukan selama 1.5 jam, maka banyaknya gas yang terbentuk pada pross tersebut jika diukur pada T =
25 oC dan P = 1 atm adalah...

(a) 1.12 L

(b) 2.24 L

(c) 5.47 L

(d) 6.28 L

(e) 7.72 L

41. Konsentrasi klorida maksimum yang dizinkan dalam penyediaan air minum adalah 2.50× 102 ppm Cl−.
Saat kadar ion klorida dalam air melebihi batas maksimum yang dizinkan, air terasa asin. Berapa jumlah
mol Cl− dalam nanoLiter (nL) air? (Ar Cl = 35.4527)

(a) 7.05× 10−11

(b) 7.05× 10−12

(c) 7.05× 10−13

021-29336036 / 0816950875 9 www.wardayacollege.com
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(d) 7.05× 10−14

(e) 7.05× 10−15

42. Perbandingan Mr pelarut Y dengan Mr zat terlarut X adalah 3:10. Jika 2 gram zat X dilarutkan dalam
90 gram zat Y dan tekanan uap pelarut murni Y adalah i, maka besarnya penurunan tekanan uap pelarut
sebesar...

(a) 0.00676 i

(b) 0.00671 i

(c) 0.00667 i

(d) 0.00662 i

(e) 0.66300 i

43. Suatu unsur X memiliki nilai bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum
magnetik, dan bilangan kuantum spin secara berturut-turut adalah 3, 0, 0,+ 1

2 direaksikan dengan unsur
Y yang memiliki nilai bilangan kuantun utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik,
dan bilangan kuantum spin secara berturut-turut adalah 4, 1, 0,− 1

2 . Maka akan menghasilkan senyawa. . .

(a) XY

(b) X2Y

(c) XY2

(d) X2Y3

(e) XY3

44. Suatu campuran es dan air dibuat berada dalam kesetimbangan. Bila tekanan sistem diperbesar, jumlah
es akan bertambah.

SEBAB

Jarak antar partikel air semakin dekat sehingga membentuk fase padatan

45. Sebuah senyawa organik tak dikenal memiliki massa molar 114 gmol−1. Melalui analisis elemental, dike-
tahui bahwa senyawa tersebut mengandung 63.16% C, 8.77% H, dan sisanya O. Senyawa manakah yang
mungkin?

(1) Sikloheksanon

(2) 2-metil-1-siklopentenol

(3) 3,4-heksandion

(4) 4-metil-2,3-pentandiol

46. Perhatikan reaksi berikut ini!

HbO2 → Hb+O2

Proses ini terjadi ... .

(a) Dari alveolus ke kepiler

(b) Dari kapiler darah ke sel tubuh

(c) Dari hidung ke paru � paru

(d) Dari kapiler darah ke luar alveolus

(e) Dari sel tubuh ke sel tubuh lainnya

47. Pernyataan yang SALAH berkaitan dengan pembelahan sel adalah . . . .

(a) Anggota monera dapat melakukan pembelahan secara amitosis.

(b) Reduksi kromosom terjadi pada pembelahan meiosis I.

(c) Pembelahan mitosis berkontribusi membentuk variasi gemetik.

(d) Pembehan meiosis berperan dalam spermatogenesis dan oogenesis.

(e) Pembelahan mitosis bertujuan dalam perbaikan jaringan yang rusak.
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48. Pernyataan yang tidak tepat tentang antibodi adalah ... .

(a) IgM memberikan antibodi maternal ke janin.

(b) IgE memberikan reaksi alergi berupa histamin.

(c) Antibodi terbentuk oleh protein.

(d) Cara kerja IgA bisa dengan persipitasi.

(e) IgD berperan dalam diferensiasi sel limfosit B.

49. Diketahui: Rantai DNA 5' TGA GAC ATA 3'.

Rantai komplementernya adalah . . . .

(a) 3' ACU CUG UAU 5'

(b) 3' TGA GAC ATA 5'

(c) 5' ACT CTG TAT 3'

(d) 5' TGA GAC ATA 3'

(e) 5' TAT GTC TCA 3'

50. Pernyataan yang BENAR berkaitan dengan Hukum Hardy -Weinberg ... .

(a) Gene pool bersifat tetap pada populasi yang kecil dari suatu generasi ke generasi.

(b) Gen populasi selalu tetap dan setimbang dari suatu generasi ke generasi.

(c) Frekuensi alel suatu populasi selalu konstan dari suatu generasi ke generasi pada populasi besar.

(d) Jumlah total alel di dalam semua individu yang menyusun populasi selalu sama.

(e) Evolusi menyebabkan gene pool bersifat tetap.

51. Berikut ini yang merupakan ciri khas dari tumbuhan Convolvuceae adalah . . . .

1) Bunga seperti terompet.

2) Suku kangkung-kangkungan.

3) Bunga sympatela.

4) Contohnya Ipoema batatas.

(a) 1, 2, 3

(b) 1, 3

(c) 2, 4

(d) 4

(e) Semua benar

52. Ciri khas dari sel prokariotik yang membedakannya dengan sel eukariotik adalah ... .

1) Tidak memiliki membran sel.

2) Memiliki DNA berbentuk sirkuler.

3) Tidak memiliki dinding peptidoglikan.

4) Organel sel tidak bermembran.

(a) 1, 2, 3

(b) 1, 3

(c) 2, 4

(d) 4

(e) Semua benar
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53. Perhatikan hormon berikut ini!

1) Adrenalin

2) Kortison

3) Glukagon

4) Insulin

Hormon berikut ini yang berperan menaikan kadar gula darah adalah ... .

(a) 1, 2, 3

(b) 1, 3

(c) 2, 4

(d) 4

(e) Semua benar

54. Diketahui bahwa pengandungan timin dari molekul DNA suatu makhluk hidup adalah 23 %. Pernyataan
yang benar mengenai pernyataan tersebut adalah ... .

1) Guanin = 27, 21 %

2) G + A = S + T

3) Sitosin = 26, 79 %

4) Adenin = 23 %

(a) 1, 2, 3

(b) 1, 3

(c) 2, 4

(d) 4

(e) Semua benar

55. Pernyataan berikut ini benar berkaitan dengan neuron adalah . . . .

1) Penjalaran impuls berlangsung irreversible.

2) Penjalaran impuls melintasi sinaps melibatkan zat asetilkolin.

3) Bagian utama neuron adalah dendrit, neurit dan perikarion.

4) Inisiasi potensial aksi (depolarisasi) terjadi di akson hilloks.

(a) 1, 2, 3

(b) 1, 3

(c) 2, 4

(d) 4 saja

(e) Semua benar

56. Pernyataan yang benar berkaitan dengan aliran elektron siklik adalah ... .

1) Hanya memerlukan Fotosistem II.

2) Terjadi pada beberapa bakteri dan pada semua organisme fotoautotrof.

3) Menggunakan energi ATP.

4) Tidak menghasilkan Oksigen.

(a) 1, 2, 3

(b) 1, 3

(c) 2, 4

(d) 4

(e) Semua benar
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57. Pertanyaan 1:

Produksi GA pada biji merangsang aleuron menghasilkan enzim � enzim amilase.

SEBAB

Pertanyaan 2:

Pada saat perkecambahan, enzim � enzim amilase yang bersifat hidrolitik berperan penting dalam memecah
cadangan makanan pada kotiledon.

(a) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar ada hubungan sebab akibat

(b) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar tidak ada hubungan sebab akibat

(c) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah

(d) Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar

(e) Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah

58. Pernyataan 1:

Dryopteris �lix-mas dapat digunakan untuk membunuh Taenia solium yang terkandung dalam daging
babi.

SEBAB

Pernyataan 2:

Dryopteris �lix-mas merupakan anggota kelas Pteridopsida yang berperan sebagai obat cacing pita.

(a) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar ada hubungan sebab akibat

(b) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar tidak ada hubungan sebab akibat

(c) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah

(d) Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar

(e) Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah

59. Pernyataan 1:

Niche (relung) suatu organisme merupakan posisi organisme dalam ekosistem.

SEBAB

Pernyataan 2:

Semakin besar kesamaan niche dari organisme yang hidup bersama dalam suatu habitat, maka semakin
ketat persaingannya.

(a) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar ada hubungan sebab akibat

(b) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar tidak ada hubungan sebab akibat

(c) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah

(d) Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar

(e) Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah

60. Pernyataan 1:

Penyimpangan pada bunga Lathyrus odoratus warna putih (AAbb) dengan warna putih (aaBB) akan
menghasilkan perbandingan fenotip ungu : putih = 9 : 7.

SEBAB

Pernyataan 2:

Sifat komplementer pada bunga Lathyrus odoratus bersifat saling melengkapi dan bersifat epistesis gen
resesif rangkap.

(a) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar ada hubungan sebab akibat

(b) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar tidak ada hubungan sebab akibat

(c) Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah

(d) Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar

(e) Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah
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